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 ملخص البحث
 

يتميز األطفال الموهوبين بمستوى عقلى عالى يفوق أقرانهم العاديين كما وجدت الباحثة من 

خالل إطالعها على الدراسات السابقة أنهم يتفوقون في البناء الجسمانى والمهارات الحركية 

ً في الجانب األكاديمى والمهنى  كقوة الرجل والجرى والقذف وقبضة اليد كما يتميزون أيضا

ً ثالثة صفوف، وحقق حيث يفو منهم  %68قون أقرانهم العاديين بصفين دراسيين وأحيانا

مستويات مهنية عالية، وحيث أن مهارات إعادة تدوير المالبس تحتاج إلى الكفاءة المهنية العالية 

لتحقيق االستفادة المثلى من المالبس المستعملة )قليلة االستخدام( وفى إطار اهتمام الدولة 

وى االحتياجات الخاصة والتي يعتبر األطفال الموهوبين إحدى فئاتها، فقد هدف باألطفال ذ

البحث إلى إعداد قائمة بالتقنيات المستخدمة في مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة لدى 

األطفال الموهوبين واشتملت ) التوليف بالباتش وورك ، التوليف باألبليك، التوليف بالتوشية، 

إعداد برنامج قائم على التعليم اإللكترونى ) غير المتزامن( إلكساب األطفال  الخيامية( ،

الموهوبين المعارف والمهارات الالزمة إلعادة التدوير، التحقق من فاعلية البرنامج بإستطالع 

أراء المتخصصين. وتكمن أهمية البحث في رفع القيمة االقتصادية للمنتجات الملبسية بإعادة 

بس المستعملة في إنتاج مالبس جديدة، وتعزيز كفاءة الموهوبين األكاديمية استخدام المال

والمهنية والحد من التلوث البيئي باإلضافة إلى ربط البحث العلمى بمشكالت المجتمع بمجاالت 

صناعة المالبس وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبى، المنهج الوصفى وتوصل البحث 

( بين متوسطى رتب درجات األطفال α ≤ 0.05فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) وجودإلى 
األداء  ، وبطاقة مالحظةالموهوبين فى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار الجانب المعرفى

مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعاده، لصالح درجات المهارى ل
 التطبيق البعدى"

 الكلمات المفتاحية :

 التعليم اإللكترونى )غير المتزامن(.

 مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة. 

  األطفال الموهوبين .

 

 

 

 

 

 المقدمة :



تعد مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة من أكثر المهارات التي يعتمد عليها في حل 
إقبدداالش  ددديداش مددن جميددا الدددول التددي تهددتم بحددل العديددد مددن الم ددكالت قحيدده القددت هددذه العمليددة 

الم دددكالت حيددده أنهدددا تراعدددى التطدددور والنمدددو السدددريا بهددددط ردددمان إعدددداد جيدددل يواكدددب تطدددورات 
 العصر.

يتميددددز األطفددددال الموهددددوبين بمسددددتوى عقلددددى عددددالى يفددددوق أقددددرانهم العدددداديين فددددى البندددداء و     
بددداقرانهم العددداديين كقدددوة الرجدددل والجدددرى الجسدددمانى وكدددذلل فدددى المهدددارات الحركيدددة إذا مدددا قوروندددوا 

وقبردددة اليدددد كمدددا يتميدددزون أيرددداش فدددى الجاندددب األكددداديمى والمهندددى حيددده يفوقدددون أقدددرانهم  والقدددذط
مددنهم  %68العدداديين بصددفين دراسدديين وأحياندداش ثالثددة صددفوط أمددا فددى الجانددب المهنددى فقددد حقددق 

 (.  205، 5002مستويات مهنية عالية.)قحطان أحمد الظاهر،
كدددان البدددد أن يمتلدددل الطفدددل القددددرة علدددى اكتسددداب كدددمحق هائدددل مدددن المعلومدددات والحقدددائق و 

التدي تمكدنهم  افة إلدى المهدارات المتعدددةوالمهارات التي تساعده على التكيف ما المجتمدا، باإلرد
اتهم علدى التعبيدر واإلبدداو، وترجمتهدا ردمن سدياق عدام ر من بلدورة الدروو واألفكدار التدى تعكدس قدد

 (500 ،5002، لوجين زهير)كامل. مت
، 5006)نبيددل السدديد ، حسددن محمددود، و( 5006، )أحمددد نبيددل ونخددرون مددن  الش ويتفددق كدد

للطفل،  تحقيق النمو ال امل المتكاملعلى ررورة  (Ahmed,2020,p.145-150)  و (030
ثارة  تقانه، والطفل عند تفاعله ماوا  الخامات  نمو قدرات الطفل االبتكارية، واحترام العمل اليدوي وا 

يستطيا أن يتعدرط علدى خصائصدها وطبيعتهدا مدن حيده ال دكل واللدون، وكدذلل الطدرق المختلفدة 
لت كيلها والتعامل معها، مدن خدالل هدذه المعلومدات، كمدا يسدتطيا أن يردعها فدي مجموعدات مدن 

 حيه نوعها من جلود وخيوط وخرز، وأن يقارن الخامات من حيه الصالبة والليونة والملمس.
 البحث :مشكلة 

لهامددة التددي زاد االهتمددام بهددا فددي ا مددن المهددارات مهددارات إعددادة تدددوير المالبددس المسددتعملة تعتبددر
هدارها، دون إ  االقم ةالمالبس و جميا انواو  ظهر بناء على الحاجة الستغاللوقد األونة األخيرة، 
عبيدر إبدراهيم ،  وقد أكددت دراسدة ) للخروج ب كل جديد للقطعة التي نعمل عليهاوكذلل االستفادة 

  .(5000لمياء إبراهيم ،( و) 5002نورا حسن ، ( و)5005كرامة ثابت ،
فددي تدددعيم التعلدديم التقليدددي مددن خددالل  (غيددر المتددزامن) سدداعد التعلدديم اإللكتروندديوفددى هددذا السددياق 

العملددي المرئددي أمدددام لتطبيدددق وا ةإلددى المددددارس والم سسددات التعليميددإدخددال تقنيددات التعلددديم الحديثددة 
يمدددددنح التعلددددديم و م ، هدددددالمدددددراد إيصدددددالها ل، كاسدددددتخدام الفيدددددديوهات التورددددديحية للمعلومدددددات األطفدددددال

أي مكدددان وفدددي أي وقدددت لجميدددا فرصدددة الدددتعلبم وكسدددب المعلومدددات فدددي  غيدددر المتدددزامن اإللكتروندددي
ا األطفال وهو ما  للتعليم التقليدي قريبشا، لذلل من المتوقا أن يصبح التعليم اإللكتروني بديالش صريحش

 ( 5002 ريف األتربى ،( و )5050عمر الحراكى ،أكدت علية العديد من الدراسات كدراسة )



الموهدددددوبين بردددددرورة تدددددوفير البيئدددددة التعليميدددددة المناسدددددبة لتنميدددددة  رعايدددددة األطفدددددال وت كدددددد بدددددرام   
، وتعد برام  التعليم ومتكامالش ومنسقاش ة إعدادا جيدا الطفل ومواهبه . وبخاصة إن كانت معد قدرات

 لألطفدددال الموهدددوبينالبدددرام  التعليميدددة الم هلدددة فدددي تنميدددة األداء  مدددن (غيدددر المتدددزامن)اإللكتروندددى 
نتدداج جيددل قددادر علدى إكسدداب مهددارات عمدل مسددتقبلية ت هلهدده ل عتمدداد  حيده تعمددل علددى تاهيدل وا 

وهدو مدا سداعد الباحثدة فدى التفكيدر فدى  ،ةمثدل مهدارات إعدادة تددوير المالبدس المسدتعمل على نفسة
مهددددارات إعددددادة  األطفددددال الموهددددوبينكسدددداب فددددى إ )غيددددر المتددددزامن(توظيددددف التعلدددديم اإللكترونددددى 

فددى تندداول تلددل  ولقددد أكدددت العديددد مددن الدراسددات علددى الددنق  الحددادالمالبــس المســتعملة  التددوير
    المهارات

يجاد حلول لها، ينبغي اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:   وللتغلب على هذه المشكلة وا 
فـى إكسـاب مهـارات إعـادة  (المتزامنغير )على التعليم اإللكترونى "ما فاعلية برنامج قائم  -

 ؟ ألطفال الموهوبينلتدوير المالبس المستعملة 
 كاآلتي: ويتفرع من هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية، هي

دددددد مدددا هدددي التقنيدددات المسدددتخدمة فدددي مهدددارات إعدددادة تددددوير المالبدددس المسدددتعملة لددددى األطفددددال 0
 الموهوبين؟

 ؟ألطفال الموهوبينلدى ا كساب مهارات إعادة تدوير المالبسما البرنام  المقترح إل دددددد 5
 ؟ألطفال الموهوبينلدى ا المالبسإكساب مهارات إعادة تدوير ما فعالية البرنام  المقترح في ددددد 3

 أهداف البحث:

 دد إعداد قائمة بالتقنيات المستخدمة في إعادة تدوير المالبس المستعملة لألطفال الموهوبين.0
إكسدداب مهددارات إعددادة تدددوير فددي  (غيددر المتددزامن)التعلدديم اإللكترونددى إعددداد برنددام  قددائم علددى دددد 5

 .الموهوبينلدى األطفال  المالبس المستعملة
 .لألطفال الموهوبين برنام  فى إكساب مهارات إعادة تدوير المالبسالية الالتحقق من فعدد 3

 أهمية البحث:
 تتحدد أهمية البحث الحالي في أنه: 
استغالل المستهلكات البيئية من األقم ة فى إنتاج منت  جديد تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في  -0

 .ومفيد
 

 .المستعملة مهارات إعادة تدوير المالبسراء المكتبة العربية في مجال إث -5
 عملةيقدددة إعدددادة تددددوير المالبدددس المسدددتبطر  لمالبدددس المسدددتعملةتحسدددين القيمدددة الجماليدددة لدددبع  ا  -3

 .وبتكلفة مادية قليلة



 :فــــروض البحث

درجــات ( بــين متوســطى رتــب α ≥ 0.05"يوجــد فــر  ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتو  ) -0
األطفال الموهوبين فى التطبيقين القبلى والبعد  الختبار الجانب المعرفى لمهارات إعـادة تـدوير 

 المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعاده، لصالح درجات التطبيق البعد "

( بــين متوســطى رتــب درجــات α ≥ 0.05"يوجــد فــر  ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتو  ) -5
ن فــى التطبيقــين القبلــى والبعــد  لبطاقــة مالحاــة أداد مهــارات إعــادة تــدوير األطفــال الموهــوبي

 ،المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعادها، لصالح درجات التطبيق البعد ".
 منهج البحث:
 القياسدددين القبلدددي والبعددددي( المدددنه   دددبه التجريبدددي )ذوالمدددنه  الوصدددفى و الحدددالي  اسدددتخدم البحددده

 . التجريبية الواحدةللمجموعة 
 متغيرات البحث:

 (غير المتزامن)التعليم اإللكترونى  :المتغير المستقل
 .لألطفال الموهوبين ات إعادة تدوير المالبس المستعملة: مهار  المتغير التابع

 أدوات البحث ومواده:

قبددل وبعددد تطبيددق  لألطفددال الموهددوبيناختبددار مهددارات إعددادة تدددوير المالبددس المسددتعملة  -0
 .البرنام 

برنددددام  التعلدددديم اإللكترونددددى )غيددددر المتددددزامن( الكسدددداب مهددددارات إعددددادة تدددددوير المالبددددس  -5
 .المستعملة لألطفال الموهوبين

 قبل وبعد تطبيق البرنام . مالبس المستعملةبطاقة مالجظة مهارات إعادة تدوير ال  -3
 عينـــة البحـــث:

 –بمرصدددفا مركدددز بنهددددا  (اإلعداديدددة بنددداتدرسدددة ) مرصدددفا عيندددة ماقتصدددر البحددده الحدددالي علدددى 
 .محافظة القليوبية

 حـــدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي على الحدود اآلتية: 
اقتصددددر البحددده الحدددالي علدددى إكسدددداب مهدددارات إعدددادة تددددوير المالبددددس  الحـــدود المويـــوعية: -

  المستعملة لألطفال الموهوبين.
تم تطبيق البرنام  على األطفال الموهوبين بمدرسة مرصفا اإلعداديدة بندات،  :الحدود المكانية -

 محافظة القليوبية . –التابعة لمدينة بنها 
م( بتاريخ 5050 -5050من العام الدراسي ) تم تحديد الفصل الدراسي األول: الحدود الزمنية -
البرندام ، بواقدا ثالثدة أيدام إلجدراء تطبيدق  م لمدة ثالثة أ هرق00/0/5050إلى  00/00/5050

 .أسبوعيًّا



( 02-03طفلدة ممدن تتدراوح أعمدارهم بدين )( 052تكونت عينة الدراسدة مدن ) :الحدود البشرية -
 .طفلة كمجموعة تجريبية( 09طفلة كمجموعة استطالعية، و)( 52، بواقا )سنه

 -مصطلحات البحث:
 ددد ــ التعليم اإللكترونى :3

أو بع  تقنيات االتصاالت والمعلومات فى الن اطات المطلوبة عبارة عن استخدام جميا 
لعمليتى التعليم والتعلم لت مل التعليم اإللكترونى، والتدريب اإللكترونى، وال تقتصر هذة الن اطات 
على إرسال المادة العلمية للمستفيدين، بل تتعدى ذلل لت مل جميا الخطوات واإلجراءات من 

 (506، 5009)عادل محمد،. لتعليم والتعلمإدارة ومتابعة لعمليتى ا

  -مهارات إعادة تدوير المالبس: -2

.)عبير إبراهيم عبد الحميد،كرامة ثابت  (029 ،5000) وسام مصطفى،اتفق كالش من  
( على أن مهارات إعادة تدوير المالبس هى "تحويل المالبس التي تم 209، 5005حسن،

استخدامها لفترة زمنية ما وتحول إلى قطعة يمكن اإلستغناء عنها لوجود عيوب بها أو إختالط 
  ة نخرى إلى منتجات جديدة."في أبعادها أو تغير في درجاتها اللونية وال يمكن إرتدائها مر 

عمليدة إعدادة اسدتخدام " وتعرف الباحثة "مهارات إعـادة تـدوير المالبـس المسـتعملة" إجرائيـاه ب نهـا
 المالبس المستعملة ل ستفادة منها بافرل  كل ممكن لدى األطفال الموهوبين".

 :ــ األطفال الموهوبون 1

وقدرات غير عادية أو أداء متميز عن بقية أقرانهم فى هم األفراد الذين تتوافر لديهم استعدادات 
مجال أو أكثر من المجاالت التى يقدرها المجتما وخاصة فى مجاالت التفوق العقلى والتفكير 

 (82، 5009سلوى إبراهيم ونخرون، )اإلبتكارى والتحصيل العلمى والمهارات والقدرات الخاصة.

 
 -التعليم اإللكترونى:

صددغيرة يتفاعددل فيهددا الجميددا مددن خددالل اسددتخدام  ددبكات المعلومددات  أصددبح العددالم قريددة
وتقنياتها، نتيجة التقدم الهائل فى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، وقد انعكدس هدذا التقددم علدى 
التعلددديم حيددده أدى إلدددى وفدددرة معلومدددات فدددى جميدددا التخصصدددات، كمدددا أدى إلدددى ظهدددور مهدددارات 



صبحت جزءاش ال يتجزأ من المجتمعات الحديثة.) سعد بن عبد وأساليب وتقنيات وتطبيقات حديثة أ
 (052، 5003الرحمن ، 

( إلدددى أن اإلنفجددددار 509، 5002وقدددد أ دددار )عايدددد محمدددد حدددداتم، محمدددود ندددايف علدددى، 
المعرفددى والتكنولددوجى أدى إلددى إحددداه فجددوة وتغيددرات فددى جميددا مجدداالت الحيدداة، السدديما النظددام 

ليم وأهدافة ومناهجة نتيجة التطور الهائدل فدى وسدائل اإلتصداالت التربوى الذى طالب بتطوير التع
والتكنولوجيا. حيه تحداول الم سسدات التعليميدة بكافدة أ دكالها ومسدتوياتها مدن اإلسدتفادة مدن هدذه 
التكنولوجيا فى تطويرعملية التعليم والتعلم، وخاصة ما انت دار التعلديم اإللكتروندى فدى الم سسدات 

 لتى أخذت تعتمد على هذا النوو من التعلم.فى الدول الغربية وا
وقددد  ددهدت تقنيددات التعلدديم اإللكترونددى تطددوراش واسددعاش فددى معظددم دول العددالم وأصددبحت مددن 
يصدال المعلومدات العلميدة إلدى المدرسدين والطلبدة فدى  أهم التطورات فى مجدال االتصداالت ونقدل وا 

دت إلدى تطددوير أسداليب التدددريس طبقدداش مختلدف بلدددان العدالم. ممددا وردا التربيددة أمددام ثدورة جديدددة أ
 (   0، 5002لهذه المستجدات.)عبد الوهاب بن على ونخرون ،

 ،5002( و)نجالء محمد،عبدد الدر وط محمدد،02 ،5005وقد اتفق كالش من.)حسن سيد،
( علدي أندده قددد تزايددد االهتمددام بهدذا النددوو مددن التعلدديم فددي السدنوات األخيددرة مددن القددرن المارددي، 52

التعليم اإللكتروني بجميا وسائلة سيكون ردروريا و دائعا إلكسداب المتعلمدين المهدارات وذلل ألن 
الالزمددة للمسددتقبل، والتعلدديم اإللكترونددي فددتح نفاقدداش جديدددة للمتعلمددين لددم تكددن متاحددة مددن قبددل، وهددي 
حددددل واعددددد لحاجددددات طددددالب المسددددتقبل، والتعلدددديم اإللكترونددددي رددددروري لتحقيددددق مجتمددددا المعرفددددة، 

يق ما تم التوصل إليه من منافا التعليم اإللكتروندي، مدا عددم إغفدال الواقدا التعليمدي وررورة تطب
 المعتاد. 

 تعريف التعليم الإلكتروني:.

( باندده"أي عمليددة تعليميددة منظمددة يحددده فيهددا 82، 5002وقددد عرفدده )نبيددل جدداد عزمددي،
تسدددتخدم تقنيدددات التعلدديم بحيددده يكدددون المعلددم والمدددتعلم غيدددر متواجدددين فدددي نفدددس المكددان، وبحيددده 

 اإلنترنت في إحداه االتصال بين المعلم والمتعلمين.     
( و)عبدد   علي،أحمدد 30 ،5002وقد اتفق كالش من )نجالء محمد،عبدد الدر وط محمدد،

( علي أن التعليم اإللكتروني هو "منظومة تعليمية لتقديم البدرام  التعليميدة أو 90 ،5000صادق،
متدربين في أي وقت وأي مكان باستخدام تقنيات المعلومات واالتصداالت التدريبية للمتعلمين أو ال

التفاعلية مثل )أجهزه الحاسوب،اإلنترنت ،التليفون،البريد اإللكتروني .......( لتدوفير بيئدة تعليميدة 
تفاعلية متعددة المصادر بطريقه متزامنة أو غير متزامنة، دون االلتزام بمكان محددد اعتمداداش علدي 

 الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم . التعلم



( أن التعلدددديم اإللكترونددددي هو"الثددددورة 08، 5009كمددددا أ ددددار )أبددددو بكددددر يوسددددف ونخددددرون،
الحديثة في أساليب وتقنيات التعليم حيه تعتمد علي التقنيات الحديثة في تقديم المحتوي التعليمي 

 نتهاءش ببناء المدارس الذكية". للمتعلمين، بدءاش من استخدام وسائل العر  اإللكترونية وا
( بانددة "هددو ذلددل النددوو مددن 8، 5009وكددذلل عرفدده )عابددد مهدددى عبيددد  ، إسددالم جددابر أحمددد، 

التعليم الذى يعتمد على إستخدام نليات اإلتصال الحديثدة مدن حاسدب و دبكاتة ووسدائطة المتعدددة 
بوابددات اإلنترنددت فددى  مددن صددوت وصددورة، ورسددومات ونليددات بحدده، ومكتبددات إلكترونيددة، وكددذلل

سددتقبال المعلومددات واكتسدداب المهددارات، والتفاعددل بددين الطالددب والمعلددم وبددين الطالددب  اإلتصددال وا 
 والم سسة التعليمية.

( بانه "نظام تعليمى متكامل 503، 5002وعرفة )عايد محمد حاتم، محمود نايف على، 
يل المعرفة والمعلومدة باقصدر الطدرق يستفيد من التقنيات الحديثة بمختلف أنواعها وأ كالهاق لتوص

 وأقل التكاليف وباعلى فائدة للطالب بدون التقيد بمكان أو زمن معين.
 -أهداف التعليم الإلكتروني :

 يسعي التعليم اإللكتروني إلي تحقيق األهداف التالية: 
 دد تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية.0
دددددددد إكسددددداب الطدددددالب المهدددددارات الالزمدددددة السدددددتخدام تقنيدددددات االتصددددداالت والمعلومدددددات. )محمدددددد 5

 (30 ،5002قاسم،
مكاناته.3  دددد توسيا بيئة التعلم وموارده وا 
 ددد إتاحة فر  التعلم ل رائح أكبر من المتعلمين.2
 ،5000)حسددين ب ددير،دددددد اإلعتمدداد علددي قدددره المددتعلم وجهددده الددذاتي فددي عمليددات التعلدديم والتعلم.2

305) 
  دددد  رفا قدرات التفكير العليا لدي الطالب.8
دارة عمل الم سسات التعليمية. ) وقي حساني،2  (95 ،5000دد خلق  بكات تعليمية لتنظيم وا 

 هناك مجموعة من المميزات الخاصة باستخدام التعليم اإللكتروني:
 تعزيز إمكانية التعاون بين المتعلمين. -0

 دددد يسهم في تقليل زمن التعلم، والتغلب علي م كلة النق  في المعلمين المتخصصين.5     
 (65 ،5000ددد تغيير دور المعلم من اإللقاء والتلقين إلي التوجيه واإلر اد.)محمد عيد،3    
ددددد يسدداعد المعلمددين علددي التعددرط علددي قدددرات كددل مددتعلم علددي حدددة وقدددرات المتعلمددين علددي 2    
 عمل تحت رغط كفريق واحد.ال

دددددد يسددداعد المعلمدددين علدددي مراقبدددة الطدددالب ب دددكل فدددردي أو جمددداعي أثنددداء تبدددادلهم للمعرفدددة 2    
 وتوريح العالقات بينهم. 



ددد يعمل علي إعداد المتعلمين لسوق العمل من إكسابهم خبرات تساعدهم علي التعدرط عليدة 8    
 (220 ،239، 5002قبل الدخول فيه.) هبه عادل، 

 ددد يعد التعليم اإللكتروني وسيطاش للمتعلمين، والنقاش، والحوار المتبادل.2
ددد تمركز التعليم اإللكتروني حول المتعلم، حيده يردا التعلديم اإللكتروندي المتعلمدين موردا أن  6

 يكون لديهم القدرة علي اختيار ما يريدونه من المحتوي والوقت، والتغذية الراجعة.
 -للعمل بنام التعليم اإللكترونى والتى تكمن فى النقاط التالية: مبررات التوجة

التغيرات التى حدثت فى العالم، حيه فرردت الحاجدة للتندوو فدى أنظمدة التعلديم التقليديدة ومحاكداة  -
 التطورات التكنولوجية المعاصرة.

العدالم فدى الوقدت نفجدار التقندى الدذى يجتداح الترونى نات  عن التطور المعرفدى واكان التعليم اإللك -
 الحارر، حيه أن من خالل التعليم اإللكترونى يمكن الوصول إلى المعلومات بسرعة وسهولة.

 زيادة اإلنفاق على ميزانية التعليم مما جعل البع  يتطرق لمجاالت التعليم اإللكترونى. -
تجعلة يزيد  يسهم التعليم اإللكترونى فى تمكين الموظفين من العمل والدراسة بسهولة ويسر، حيه -

 من مكانته التعليمية بالحصول على  هادات تعليمية أو اإللتحاق بالبرام  التدريبية.
إن تاسدديس م سسددات تعليميددة يترددمن مبددالج هائلددة وتجهيددزات مددن حيدده األدوات والوسددائل سددواء  -

زات أو إداريداش أو تعليميدداش، ممددا جعدل اللجددوء للتعلدديم اإللكتروندى أمددر هددام الدذى ال يحتدداج إلددى تجهيدد
 (082، 5050مبانى.)حصة محمد عبد  ، 

 ويعد أنواع التعليم اإللكترونى:ــــ
 :ددد ( Synchronous E_ learning)دد التعليم اإللكتروني المبا ر)المتزامن(0
وتعنددي أسددلوب وتقنيددات التعلدديم المعتمددد علددي اإلنترنددت لتوصدديل وتبددادل الدددروس ومورددوعات    

 Real)األبحاه بين المتعلم والمعلم في الوقت الفعلي نفسه لتدريس المادة مثل المحادثة الفوريدة 
time chate)_ 

 (Learning Asynchronous)ددد التعليم اإللكتروني غير المبا ر أو غير المتزامن:ددددد5
وفيهددا يحصددل المددتعلم علددي دروس مكثفددة أو حصدد  وفددق برنددام  دراسددي مخطددط ينتقددي فيدده    

األوقات واألماكن التي تتناسب مدا ظروفده، ويعتمدد هدذا التعلديم علدي الوقدت الدذي يقرديه المدتعلم 
 ( 92 ،5000للوصول إلي المهارات التي تهدط إليه الدروس.) وقي حساني،

 Blended Learning :دددددد التعليم المدم3
يمزج التعليم المدم  بين التعليم المتزامن وغير المتزامن وي مل مجموعة من الوسائط والبرام     

التدددي يدددتم تصدددميمها لتكمدددل بعردددها الدددبع  مثدددل برمجيدددات الدددتعلم التعددداوني اإلقتراردددي الفدددوري، 
لتعلم المددم  يمدزج بدين الوسدائل الدروس علي اإلنترنت، مقررات التعلم الذاتي، إدارة نظم التعلم. ا



المعتمددددة علدددي الن ددداط فدددي الفصدددول التقليديدددة التدددي يلتقدددي فيهدددا المعلدددم مدددا الطدددالب وجهدددا لوجددده، 
 ( 052 ،5002والوسائل والبرام  المستعملة عن بعد.) ريف األتربي،

  مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة:
ويعتبدر إعدادة تددوير الخامددات مدن الموردوعات والقردايا التددى ي دغل حلهدا معظدم دول العددالم     

خاصددة أن اسددتخدام هددذه  رددمن توجدده عددالمى للمطالبددة بالحفددائ علددى البيئددة والحددد مددن التلددوه،
العوادم وا عادة تدويرها ي دى إلى تقليل تكلفة المنتجات وي ثر على قدرتها على المنافسة سواء فى 

لسدددوق المحلدددى أو العدددالمى حيددده أن هندددال إهددددار غيدددر قليدددل للخامدددات خدددالل مراحدددل التصدددنيا ا
المختلفة، وحيه أن العالم اتجه إلى تقلي  وتقليل نسدب العدوادم إلدى أقدل درجدة ممكنده وذلدل لمدا 
تمثلددده مدددن أعبددداء إقتصدددادية وبيئيدددة علدددى المجتمدددا ومدددا ارتفددداو أسدددعار المالبدددس ومكمالتهدددا فدددى 

  (202 ،5005ال يتناسب ما دخل عدد كبير من األسر.)عبير إبراهيم،كرامة ثابت، األسواق بما
ويهدط تدوير المالبس المستعملة إلى إيجاد صيج فنية مستحدثة إلعادة تنظيم الملبس من خدالل 
ر يددة جديدددة وتصددورات منطقيددة يمكددن مددن خاللهددا إنتدداج منددت  لدده قيمددة جماليددة ووظيفيددة جديدددة، 

اإللمددام بطبيعددة الخامددة المسددتخدمة مددن الملددبس ونسدداليب معالجتهددا للت ددكيل،  األمددر الددذى يتطلددب
 (022 ،5000واإللمام بالتقنيات الخاصة بالتجميا واإلرافات المناسبة.)وسام مصطفى، 

( علدي أنده مدا زيداد االهتمدام العدالمي 5، 5002)تهداني بندت ناصدر، تهداني بندت عبدد  ،وأ ار 
بقرددايا البيئددة والحفددائ عليهددا، بددرزت قرددية إعددادة التدددوير ك حدددى أهددم القرددايا التددي اهتمددت بهددا 
الكثير من الدول وحفزتها، وتسعى إلي تطبيقها بالطريقة الصحيحة، وذلل لما لها من أهمية كبري 

 لتنمية االقتصادية. في ا
( إلدددددي أن بقايدددددا األقم دددددة 093، 5002وقدددددد أ دددددارت )ندددددورا حسدددددن،:ددددددددددد تعريـــــد إعـــــادة التـــــدوير

هي"الفرالت والقطا الصغيرة المتبقية من األقم ة بانواعهدا المختلفدة نتيجدة ت دغيلها، وتكدون فدي 
ر مسدتعملة صورة قصاصات أو  رائط مختلفدة السدمل. ويمكدن أن تطلدق أيرداش علدي األقم دة غيد

 نتيجة لعدم مالئمتها للمورة أو احتوائها علي أجزاء ذات عيوب بقايا أقم ة.
  -أهمية إعادة التدوير:

 دددد تخلي  البيئة من النفايات بطريقة نمنه وأثرها اإليجابي علي الصحة العامة ونظافة البلد.0
االقتصدداد القددومي. )عبيددر ددددد إن دداء صددناعة تدددر دخددالش ال بدداس بدده فددي خزينددة الدولددة ممددا يدددعم 5

  (202، 5005إبراهيم، كرامة ثابت،
 ددد االنسجام ما التوجه الوطني والعالمى تجاه فرز وا عادة تدوير النفايات.3
)مدددروة  ددددد تغييدددر سدددلول المدددواطن االسدددتهالكي مدددن خدددالل تعمددديم وتطبيدددق فكدددرة تقليدددل النفايدددات.2

 (9، 5009عبدالهادى،
 : الملابس المستعملةتدوير المهارات المستخدمة في إعادة 



  -التوليد: -3
 أساليب التوليد:ــ 

 -:)الباتش وورك(أـ التوليد ب سلوب تجاور الخامات 
تجميددددا مجموعددددة مددددن الخامددددات المنسددددوجة أو غيددددر المنسددددوجة أو االثنددددين معدددداش، ويعددددرط بانددددة " 

مرئية أو غيدر مرئيدة وورعها علي مسطح األررية في توازن وتآلف تام، ثم تثبيتها بغرز تثبيت 
 (23، 5002)مرام محمد، "في محاولة لمأل فراغ األررية كلها، وقلما يظهر أي جزء منها.

إيافة خامة أو مجموعة من الخامات المنسـوجة وغيـر المنسـوجة علـى مسـطح التوليد ب -ب
هدو عبددارة عددن زخرفدة نسددي  فددوق نسدي  نخددر أو تحتددة "  Appliqueاألريــية أســلوب "إيــافة" "

ب رددافة  ددكل معددين مددن الخامددات المنسددوجة أو غيدددر المنسددوجة علددي سددطح األررددية ثددم تثبدددت 
بالماكينة أو بغرز يدوية ظاهرة أو غير مرئية وعادة ما تكون الخامدة المردافة مختلفدة عدن خامدة 

  (82، 5002األررية في اللون والملمس والنوو ليرفي جماالش للتصميم. ) ريف محمد،
 التوشية :ــ  التوليد ب سلوب -ج

وقد  او هذا الفن ب سم فن"التطريز"وهو أحد أنواو فن التوليف بالخامات، فيحقدق مدن خاللده      
الفنان توليفات رائعة حيه تتاح أمام فكرة العديد مدن الخامدات، ويبددأ فدي استك داط جماليدات كدل 

قمداش( ويبددأ فددي خامدة مدنهم علدي حددد، ثدم يبددأ فدي اسددتخدام خامدة مدن تلدل الخامددات كارردية )ال
التو ية عليها بالخامات األخري مثل) خيدوط د أسدالل معدنيدة د أحجدار د صددط د خدرز د  درائط( 

فدي إطدار أ دكال منتظمدة وع دوائية حسدب  مستخدما العديد من التقنيات )غرز التو ية المختلفدة(
متصدل، والتوليدف فدي نوو التصميم المنفذ مستخدما الطالقة واإلبتكار في إطار إنتاجة لعمل فندي 

هددذا النددوو يكددون ثريددا حيدده يددتم بددين خددامتين مختلفتددين فددي الخصددائ  الجماليددة ممددا يسدداعد علددي 
  (50، 5002إبراز البعد الثاله بين مستوي التصميم المو ي عن األررية.)رأفة عبد القادر،

ة قطددا هددو فددن زخرفددة القمدداش بالقمدداش باسددلوب التطريددز المردداط، مددن خددالل إردداف -:الخياميــة -5
صغيرة من النسي  إلى مساحة كبيدرة مختلفدة عنهدا فدى اللدون، وفدي كثيدر مدن األحيدان فدي الخامدة 

 (2، 5002)صفاء صالح، وفقاش لتصميم زخرفى معين ويتم حياكتها بجوار بعرها البع .
( إلددي االسددتفادة مددن عددوادم المالبددس الجدداهزة وبقايددا األقم ددة 5000وهدددفت دراسددة )لميدداء إبددراهيم،

قم ددددة المسددددتعملة فددددي صددددناعة بعدددد  مكمددددالت المالبددددس وبالتحديددددد حقائددددب اليددددد النسددددائية، واأل
وتوصددلت الدراسددة إلددي تنميددة الجانددب المعرفددي بالنسددبة لمكمددالت المالبددس والتقنيددات الخاصددة بهددا 
وأيراش تنمية الجاندب المهدارى فدي رسدم نمداذج الحقائدب وتنفيدذها وذلدل عدن طريدق برندام  تددريبي 

  ارط والمهارات الخاصة بالحقائب.إلكساب المع
( إلددي إحيدداء فددن المكرميددة كاحددد الحددرط ال ددعبية المصددرية 5005وهدددفت دراسددة )حنددان حسددنى،

القديمددة واإلسددتفادة منددة إلثراءالقيمددة الجماليددة للمالبددس المسددتعملة، وتوصددلت الدراسددة إلددي تجديددد 



مكمددددالت متصددددلة وكددددذلل بعدددد  أنددددواو المالبددددس المسددددتعملة ب سددددتخدام فددددن المكرميددددة فددددي صددددورة 
 مكمالت منفصلة.

( إلددي المسدداهمة فددي إكسدداب األطفددال 5002كمددا هدددفت دراسددة )عمدداد الدددين سدديد، راندددا محمددد، 
لقدداء الرددوء علدددي أهميددة إعدددادة  ثقافددة االسددتدامة والحفدددائ علددي البيئددة مدددن خددالل إعددادة التددددوير وا 

إلددي تنفيددذ أربعددة تصددميمات زخرفيدده التدددوير ومواكبددة التطددورات الفنيددة الحديثددة، وتوصددلت الدراسددة 
سدنوات( مدن حيده  8ددد2لمالبس األطفال، وتتناسب ما متطلبدات أطفدال مرحلدة مدا قبدل المدرسدة )

 األلوان واأل كال وقد تم استخدام أقم ة الجوخ في تنفيذ التصميمات.
 -ين:الموهوبالأطفال 

 -األطفال الموهوبين: تعريد
"هددم األطفددال الددذين يتصددفون بنمددو لغددوي  األطفددال الموهددوبين( أن 2 ،5002أ ددار )أنددس الطيددب،

يفوق المعدل العام ومثابرة في المهمات العقليدة الصدعبة، ولهدم قددرة علدي التعمديم ور يدة العالقدات 
 وفرول غير عادي وتنوو كبير في الميول"

علددى أن األطفددال ( 39 ،5002( و )محمددد مسددلم،56 ،5000كمددا اتفددق كددالش مددن )عدداطف حامددد،
ندادرة، وقددرة أكبدر  الموهوبين لديهم قدرة أكبر علي توليد األفكدار بكميدة كبيدرة ومتنوعدة وأصديلة أو

وحساسددية للم ددكالت التددي تقددا فددي إدراكهددم، وقدددرة أكبددر علددي إرددافة التفصدديالت  علددي التخيددل،
 للمواقف واأل كال، واألفكار.

 -:الكشد عن الموهوبين
وهددوبين والتعددرط علدديهم الخطددوة األولددي عنددد التفكيددر فددي تمثددل عمليددة الك ددف عددن األطفددال الم   

تقديم برام  تهدط إلي رعايتهم وتنمية مواهبهم. لذلل ينبغي القيدام بهدذه العمليدة ب دكل متخصد  
ودقيددق لمددا يترتددب عليهددا مددن اتخدداذ قددرارات قددد يكددون لهددا بددالج التدداثير علددي هددذه الفئددة المهمددة فددي 

 ( 020 ،5006م بالموهوبين أو غير ذلل.)فهد صالح،المجتما بدءاش من تسميتهم أو وصفه
حيدده أن هنددال عدددداش مددن المقترحددات المهمددة التددي يمكددن أن تسدداعد التربددويين، وتصددلح م  ددرات 

 الكت اط الطالب الموهوبين والفائقين ومن أهمها ما يلي:ددد
 الطفل الذي لدية طاقة زائدة باستمرار. -0
 الن اط وقوه مالحظه لكل  يء حوله.الطفل الذي عنده قدرة علي  -5
ددددد الطفددل الددذي لديددة قدددرة غيددر عاديددة علددي التركيددز ويميددل إلددي العمددل ب ددكل ملحددوئ مددن بدداقي 3

 ( 262 ،5006)محمد محمود، زمالئه.
يتصددف الموهوبددون كددذلل بمعدددل أسددرو مددن رفدداقهم ويسددعدون بالتحددديات ويكرهددون األعمددال  -2

 (68 ،5009أحمد،ليلى  األعمال سريعاش ويفقدون االهتمام بها.)المكررة والمعتادة ويملون هذه 
 -أهداف اكتشاف الأطفال الموهوبين:



 ددد إعداد جيل صانا للحرارة اإلنسانية من الموهوبين في كافة المجاالت.0
 دددد العمل علي تنمية المواهب.5
 الم رق لمصر مهد الحرارة.ددد إعداد أجيال من الفنانين والمبدعين القادرين علي إعادة الوجه 3
 ددد ورا برام  رفيعة المستوي داخل المدرسة أو المجتما لرعاية الموهوبين والمتفوقين.2
 .(60 ،5002)محمد مسلم، ددد تطوير اتجاهات إيجابية تجاه الذين يمتلكون قدرات عالية.2

 اإلتجاهات الحديثة فى برامج األطفال الموهوبين :
 وأهم مبررات هذا اإلتجاه  : األطفال الموهوبين فى الصد العاد اإلتجاه نحو دمج  -0
 المحافظة على مستوى التوزيا الطبيعى فى الصف العادى. -أ
 المحافظة على درجة التفاعل اإلجتماعى داخل الصف. -ب
ــة الخاصــة -5 ــى المــدارس الخاصــة بهــم ، ناــام مــدارس التربي : اإلتجــاه نحــو فصــل الموهــوبين ف

 -ومبرراته :
 قدرات الموهوبين إلى أقصى حد ممكن.تنمية  -أ
 للتوفيق فى استخدام أساليب تدريسية معينة. -ب
 إثارة روح المنافسة بين األطفال الموهوبين أنفسهم. -ج
 للعمل على إعداد قيادات فكرية فى مختلف الميادين. -د
 العمل من أجل الوصول إلى عنصر اإلبداو وعالم اإلختراعات الجديدة. -ه

 :ويعهم فى صد خاص فى المدرسة العاديةاإلتجاه نحو  -1
ورددددا األسددددلوب  ومبرراتدددده نظددددراش لمجموعددددة اإلنتقددددادات التددددى وجهددددت إلددددى اإلتجدددداه األول والثددددانى

 (530، 530، 5005،حسام محمد الثاله.)
( إلددددى التعددددرط علددددى األطفددددال الموهددددوبين ذوى التفددددريط 5002هدددددفت دراسددددة )غددددادة كامددددل،و    

وراء حددددوه هدددذا التفدددريط مدددا إيجددداد وسددديلة مناسدددبة لتنميدددة دافعيدددة التحصددديلى واألسدددباب الكامندددة 
اإلنجاز وتقدير الذات لدى هدذه الفئدة مدن الموهدوبين ومحاولدة إظهدار هدذه المواهدب فدى المجداالت 
ستخدام برنام  لتنمية دافعيتهم ل نجاز وتقدير الذات.  المختلفة، وتوصلت الدراسة إلى تصميم وا 

( إلدى اإلهتمدام بتربيدة األطفدال الموهدوبين وتنميدة قددراتهم 5002سيد، هدفت دراسة )مرفتكما    
العقلية وحسن إستثمار هذه الطاقات لدى هذه الفئة الموهوبة، وتوصلت الدراسة إلى تقدديم برندام  

 خبرات تربوية إثرائية متكاملة لتنمية األطفال الموهوبين.
مالبس المسـتعملة ببقايـا األقمشـة المصـور اإلختبار التحصيلى المعرفى لمهارات إعادة تدوير ال

 سنة)إعداد الباحثة(: (34-31لألطفال الموهوبين من )
 لبناء اإلختبار قامت الباحثة باتباو الخطوات التالية:

 هدف اإلختبار: -



يهدددط اإلختبددار إلددى قيدداس مسددتوى تحصدديل األطفددال للجوانددب المعرفيددة الخاصددة بمهددارات إعددادة 
المسدتعملة ببقايدا األقم دة لألطفدال الموهدوبين، والتدي ا دتمل عليهدا برندام  التعلديم تدوير المالبس 

اإللكترونى عن مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقم ة، وقد تم تطبيقه قبل تطبيق 
 البرنام  وبعد تطبيقه.

ارات إعـادة تـدوير التجريب االستطالعي لالختبار التحصيلى المعرفى المصور لقياس تنميـة مهـ
 :المالبس المستعملة ببقايا األقمشة

وبلددج أطفددال مدرسددة مرصددفا اإلعداديددة بنددات تددم تطبيددق االختبددار علددى عينددة اسددتطالعية مددن     
 وذلل لتحديد اآلتى:  ،طفلة( 52عددهم )

 حساب صد  االختبار:
 حساب صدق االختبار بالطرق اآلتية:تم 

  :طريقة صد  المحكمين 
ُاسددددتخدم صدددددق المحكمددددين للوقددددوط علددددى صدددددق االختبددددارق وذلددددل بعددددر  االختبددددار علددددى      

 مجموعة من السادة المحكمين ألخذ نرائهم من حيه: 
 كفاية التعليمات المقدمة لألطفال ل جابة بطريقة صحيحة على االختبار 

 وقد اتفق المحكمون على: 
   صالحية المفردات، ومناسبتها، وسالمة االختبار.  -

وتم حساب نسدبة اتفداق السدادة المحكمدين علدى كدل مفدردة مدن مفدردات االختبدار، وكاندت كمدا هدو 
 مورح فى الجدول اآلتى:

( نسب اتفا  المحكمين على مفـردات االختبـار التحصـيلى المعرفـى المصـور لقيـاس  3جدول )
 (31تنمية مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

 المهارات المستخدمة فى إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة
 39 38 37 36 31 34 31 32 33 32 9 8 7 6 1 4 1 2 3 المفردة
نســــــبة 
االتفا  

% 

82 91.11 82 86.67 91.11 322 86.67 82 322 91.11 86.67 82 322 86.67 82 322 91.11 322 86.67 

 
نسدبة اتفداق السدادة المحكدين علدى كدل مفدردة مدن مفدردات االختبدار يترح من الجدول السدابق أن 

(، وجميعهددا نسددب اتفدداق مرتفعددة وبالتددالى تددم اإلبقدداء علددى جميددا % 000 – % 60تتددراوح بددين )
 مفردات االختبار.

 :الصد  التكوينى 
 وتم حساب الصدق التكوينى لالختبار من خالل حساب قيمة:



 فى كل محور من محاور االختبار والدرجة الكلية للمحور: االتسا  الداخلى بين درجة المفردة (أ
تم حساب صدق مفردات االختبار عن طريدق حسداب معامدل االرتبداط بدين درجدة المفدردة   

فى كل محور والدرجة الكليدة للمحدور الدذى تنتمدى إليده المفدردة، والجددول اآلتدي يوردح معدامالت 
 لالختبار: صدق مفردات االختبار للمحاور الثالثة المكونة

( معــامالت صــد  مفــردات االختبــار التحصــيلى المعرفــى المصــور لقيــاس تنميــة  2جــدول ) 
 (21مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

 المهارات المستخدمة فى إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة
 االتفا  %نسبة  المفردة نسبة االتفا  % المفردة
3 2.622** 33 2.116** 
2 2.143** 32 2.641** 
1 2.169** 31 2.127** 
4 2.194** 34 2.194** 
1 2.143** 31 2.621** 
6 2.412* 36 2.117** 
7 2.826** 37 2.494* 
8 2.189** 38 2.766** 
9 2.492* 39 2.119** 
32 2.182**   

(، )** قيمــة معامــل االرتبــاط دالــة عنــد 2.21)* قيمــة معامــل االرتبــاط دالــة عنــد مســتو    
 (2.23مستو  

 االتسا  الداخلى بين درجة كل محور من محاور االختبار والدرجة الكلية لالختبار:  -ب
تم حساب صدق المحاور الفرعية لالختبار عن طريق حساب معامل االرتبداط بدين درجدة 

 درجة الكلية لالختبار،. والجدول اآلتى يورح معامالت صدق محاور االختبار:المحور وال
ــاس  1جــدول )   ــى المصــور لقي ــار التحصــيلى المعرف ــامالت صــد  محــاور االختب ( مع

 (21تنمية مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

ـــــارات المســـــتخدمة فـــــى إعـــــادة تـــــدوير المالبـــــس  المحور المه
 المستعملة ببقايا األقمشة

 **02959 معامل اإلرتباط



 (2.23)** قيمة معامل االرتباط دالة عند مستو  
(، 0202يتردددح مدددن الجددددولين السدددابقين أن قددديم معدددامالت اإلرتبددداط جميعهدددا دالدددة عندددد مسدددتوى )

 ( مما يحقق الصدق التكوينى لالختبار.0200)
   المصور لقياس تنمية مهارات إعـادة تـدوير  التمييز  لالختبار التحصيلى المعرفىالصد

 :المالبس المستعملة ببقايا األقمشة
مدن  %52للتحقق من القدرة التمييزية لالختبارق تم حساب الصدق التمييزىق حيه تدم أخدد       

مددن الدددرجات المنخفرددة  %52( طفددالش، 52الدددرجات المرتفعددة مددن درجددات العينددة االسددتطالعية )
 Test Mann-Whitneyويتنددى الالبددارامتري  -اختبددار مدداناسددتخدام ة، وتددم للعينددة االسددتطالعي

 للتعرط علي داللة الفروق بين هذه المتوسطات 
بددين المجمددوعتين،  zوفيمددا يلددي جدددول يورددح نتددائ  الفددروق بددين متوسددطى الرتددب وقيمددة 

 وكانت النتائ  على النحو اآلتى:
بــين مجمــوعتى المســتو  الميزانــى  zنتــائج الفــرو  بــين متوســطى الرتــب وقيمــة  ( 4جــدول ) 
التحصيلى المعرفـى المصـور لقيـاس تنميـة مهـارات إعـادة تـدوير المالبـس المسـتعملة  لالختبار

  ببقايا األقمشة
 مستوى الداللة "Zقيمة " مجموو الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة 

مجموعددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددتوى 
 الميزانى المرتفا 

2 00 22 
32032 

 دالة
مجموعددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددتوى  0200عند مستوى 

 الميزانى المنخف 
2 2 56 

بددين المسددتويين ممددا  0200ويترددح مددن الجدددول وجددود فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى     
 يورح أن االختبار على درجة عالية من الصدق التمييزى.

 حساب ثبات االختبار 
 تم حساب ثبات االختبار باستخدام الطرق اآلتية:        

 طريقة معامل ألفا كرونباخ: (أ
حالددة خاصددة مددن قددانون كددودر وريت ددارد سددون، وقددد اقترحدده  αيعتبددر معامددل ألفددا كرونبدداخ        

، ويمثدددل معامدددل ألفدددا متوسدددط المعدددامالت الناتجدددة عدددن 0928، ونوفدددال ولدددويس 0920كرونبددداخ 
 -هندا  –(، واسدتخدم 028: 5003تجزئة المقياس إلى أجزاء بطرق مختلفدة )سدعد عبدد الدرحمن، 

ار مددن خدالل حسداب قيمدة ألفدا لكددل لحسدداب قيمدة معامدل ألفدا لالختبد SPSS (V. 18)برندام  



محددور مددن المحددور الثالثددة المكونددة لالختبددار كمددا تددم حسدداب معامددل ألفددا لالختبددار ككددل كمددا هددو 
 مورح بالجدول اآلتى: 

( معامالت ألفا كرونباخ لالختبار التحصيلى المعرفى المصور لقياس تنمية مهـارات 4جدول )  
 (21ألقمشة )ن = إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا ا

ـــــدوير المالبـــــس  المحور ـــــارات المســـــتخدمة فـــــى إعـــــادة ت المه
 المستعملة ببقايا األقمشة

 39 عدد المفردات
 02662 معامل ألفا

وهدى قديم جميعهدا مرتفعدة، وبنداءاش عليده يمكدن الوثدوق واالطمئندان إلدى نتدائ  االختبدار فدى الدراسدة 
 الحالية.

 ب( طريقة التجزئة النصفية:
تلددل الطريقددة علددى حسدداب معامددل االرتبدداط بددين درجددات نصددفى االختبددار، حيدده ت ددم  تجزئددة تعمددل 

االختبار إلى نصفين، حيه يترمن القسم األول: درجات االطفدال فدى األسدئلة الفرديدة، فدي حدين 
يترددمن القسددم الثددانى: درجددات االطفددال فددى األسددئلة الزوجيددة، وبعددد ذلددل قامددت الباحثددة بحسدداب 

 ط بينهما، ويورح الجدول اآلتى ما توصلت إليه الدراسة في هذا الصدد:معامل االرتبا
( الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية لالختبــار التحصــيلى المعرفــى المصــور لقيــاس 1جــدول )  

 (21تنمية مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

معامـــــــل ألفـــــــا  العدد المفردات
 كرونباخ

ــــــــــــــــل  معام
 تباطاالر 

ــــــــــــات  معامــــــــــــل الثب
 لسبيرمان براون 

ــــات  معامــــل الثب
 لجتمان

 02902 52 الجزء األول
02952 02985 02985 

 02900 58 الجزء الثانى
يترددح مددن الجدددول السددابق أنح معامددل ثبددات االختبددار لكددل مددن )سددبيرمان وبددران ، وجتمددان(  

درجددة عاليددة جددداش مددن الثبددات، (، وهددو معامددل ثبددات ي ددير إلددى أن االختبددار علددى 02985يسدداوى:)
 ومن ثمح ف نحه يعطي درجة من الثقة عند استخدامه كاداة للقياس فى الدراسة الحالىة.

 : بطاقة المالحاة:ثانياه 
 تحديد الهدف من بناد بطاقة المالحاة: -



، ألداء المهددددارات الخاصددددة األطفددددال الموهددددوبيناسددددتهدفت بطاقددددة المالحظددددة قيدددداس مسددددتوى أداء 
ب عددادة تدددوير المالبددس المسددتعملة مددن خددالل التعلدديم اإللكترونددى، وتعددرط مدددى تمكددنهم مددن هددذه 

 البرنام  على أداء ه الء األطفال.المهارات، ومدى انعكاس تنفيذ 
 
 
 

 إعداد تعليمات بطاقة المالحاة: -
ومحدددددةش، و دداملةشق حتددى يسدددهل راعددت الباحثددة عندددد ورددا تعليمددات البطاقدددة أن تكددون وارددحةش، 

خدددر يمكدددن أن يقدددوم بعمليدددة المالحظة،وقدددد اسدددتخدامها، سدددواء مدددن قحب دددل الباحثدددة، أو أي مالحددد  ن
 بند في إعادة تدوير المالبس المستعملة. 02احتوت بطاقة المالحظة على 

ا لبطاقــة مالحاــة أداد مهــارات إعــادة تــدوير المالبــس المســتعملة ببقايــالتجريــب االســتطالعي 
 األقمشة:

وبلددج  أطفددال مدرسددة مرصددفا اإلعداديددة بنددات،تددم تطبيددق البطاقددة علددى عينددة اسددتطالعية مددن     
 وذلل لتحديد اآلتى: طفلة ( 09عددهم )

 حساب صد  البطاقة:
 حساب صدق البطاقة بالطرق اآلتية:تم 

  :طريقة صد  المحكمين 
ُاسددتخدم صدددق المحكمددين للوقددوط علددى صدددق البطاقددةق وذلددل بعررددها علددى مجموعددة مددن      

صدددالحية المفدددردات، وقـــد اتفـــق المحكمـــون عـــل ، ألخدددذ نرائهدددم فدددي البطاقدددةالسدددادة المحكمدددين 
 ومناسبتها، وسالمة البطاقة.   

المالحظددة، وكانددت وتددم حسدداب نسددبة اتفدداق السددادة المحكمددين علددى كددل مفددردة مددن مفددردات بطاقددة 
 كما هو مورح فى الجدول اآلتى:

( نسب اتفا  المحكمين على مفردات بطاقة مالحاة أداد مهارات إعادة تدوير  6جدول )
 (31المالبس المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

 المهارات المستخدمة فى إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة
 نسبة االتفا  % المفردة نسبة االتفا  % المفردة
3 322 32 91.11 
2 322 33 86.67 
1 322 32 322 



4 91.11 31 322 
1 86.67 34 322 
6 86.67 31 91.11 
7 91.11 36 86.67 
8 86.67 37 322 
9 322   

 
 

يترددح مددن الجدددول السددابق أن نسددبة اتفدداق السددادة المحكددين علددى كددل مفددردة مددن مفددردات بطاقددة 
(، وجميعهدددا نسدددب اتفددداق مرتفعدددة وبالتدددالى تدددم اإلبقددداء % 000 – % 60تتدددراوح بدددين )المالحظدددة 

 على جميا مفردات بطاقة المالحظة.
 :الصد  التكوينى 

 وتم حساب الصدق التكوينى لبطاقة المالحظة من خالل حساب قيمة:
 للبطاقة:االتسا  الداخلى بين درجة المفردة فى كل محور من محاور البطاقة والدرجة الكلية  (أ

تدم حسداب صددق مفدردات البطاقدة عدن طريددق حسداب معامدل االرتبداط بدين درجدة المفددردة   
فى كل محور والدرجة الكليدة للمحدور الدذى تنتمدى إليده المفدردة، والجددول اآلتدي يوردح معدامالت 

 صدق مفردات البطاقة للمحاور الثالثة المكونة للبطاقة:
بطاقـــة مالحاـــة أداد مهـــارات إعـــادة تـــدوير المالبـــس ( معـــامالت صـــد  مفـــردات  7جـــدول ) 

 (21)ن = المستعملة ببقايا األقمشة 
 المهارات المستخدمة فى إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة

 نسبة االتفا  % المفردة نسبة االتفا  % المفردة
3 2.616** 32 2.148** 
2 2.692** 33 2.623** 
1 2.661** 32 2.622** 
4 2.122** 31 2.627** 
1 2.831** 34 2.194** 
6 2.147** 31 2.667** 
7 2.611** 36 2.632** 
8 2.141** 37 2.619** 



9 2.721**   

 (2.23)** قيمة معامل االرتباط دالة عند مستو  
 االتسا  الداخلى بين درجة كل محور من محاور البطاقة والدرجة الكلية للبطاقة:  -ب

تم حساب صدق المحاور الفرعيدة للبطاقدة عدن طريدق حسداب معامدل االرتبداط بدين درجدة 
 المحور والدرجة الكلية للبطاقة،. والجدول اآلتى يورح معامالت صدق محاور البطاقة:

 
 
( معامالت صد  محاور بطاقة مالحاة أداد مهارات إعادة تدوير المالبس  8جدول )  

 (21المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

المهارات المستخدمة فى إعـادة تـدوير المالبـس المسـتعملة  المحور
 ببقايا األقمشة

 **02922 معامل اإلرتباط
 (2.23)** قيمة معامل االرتباط دالة عند مستو  

( ممددا 0200الجدددولين السددابقين أن قدديم معددامالت اإلرتبدداط جميعهددا دالددة عنددد مسددتوى )يترددح مددن 
 يحقق الصدق التكوينى لبطاقة المالحظة.

   التمييـــز  لبطاقـــة مالحاـــة أداد مهـــارات إعـــادة تـــدوير المالبـــس المســـتعملة ببقايـــا الصـــد
 :األقمشة
الصدددق التمييددزىق حيدده تددم أخددد  للتحقددق مددن القدددرة التمييزيددة لبطاقددة المالحظددةق تددم حسدداب      
مددن الدددرجات  %52( طفددالش، 52مددن الدددرجات المرتفعددة مددن درجددات العينددة االسددتطالعية ) 52%

-Test Mannويتنددى الالبددارامتري  -اختبددار مدداناسددتخدام المنخفرددة للعينددة االسددتطالعية، وتددم 
Whitney  للتعرط علي داللة الفروق بين هذه المتوسطات 

بددين المجمددوعتين،  zورددح نتددائ  الفددروق بددين متوسددطى الرتددب وقيمددة وفيمددا يلددي جدددول ي
 وكانت النتائ  على النحو اآلتى:

بــين مجمــوعتى المســتو  الميزانــى  zنتــائج الفــرو  بــين متوســطى الرتــب وقيمــة  ( 9جــدول ) 
 لبطاقة مالحاة أداد مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقمشة 

 مستوى الداللة "Zقيمة " مجموو الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة 
مجموعددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددتوى 

 32022 22 00 2 الميزانى المرتفا 
 دالة

 0200عند مستوى 



مجموعددددددددددددددددددة المسددددددددددددددددددتوى 
 الميزانى المنخف 

2 2 56 

بددين المسددتويين ممددا  0200ويترددح مددن الجدددول وجددود فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى     
 يورح أن بطاقة المالحظة على درجة عالية من الصدق التمييزى.

 
 
 

 حساب ثبات بطاقة المالحاة 
 تم حساب ثبات البطاقة باستخدام الطرق اآلتية:        

 طريقة معامل ألفا كرونباخ: (ب
لحسدداب قيمددة معامددل ألفددا لالختبددار مددن خددالل  SPSS (V. 18)برنددام   -هنددا  –تددم اسددتخدم 

حساب قيمة ألفا لكل محور من المحور الثالثة المكونة للبطاقة كما تم حساب معامل ألفا للبطاقة 
 ككل كما هو مورح بالجدول اآلتى: 

ــدوير المالبــس  32جــدول )  ــاخ لبطاقــة مالحاــة أداد مهــارات إعــادة ت ــامالت ألفــا كرونب ( مع
 (21المستعملة ببقايا األقمشة )ن = 

المهــارات المســتخدمة فــى إعــادة تــدوير المالبــس المســتعملة  المحور
 ببقايا األقمشة

 37 عدد المفردات
 02902 معامل ألفا

الوثدوق واالطمئندان إلدى نتدائ  االختبدار فدى الدراسدة وهدى قديم جميعهدا مرتفعدة، وبنداءاش عليده يمكدن 
 الحالية.

 ب( طريقة التجزئة النصفية:
تعمددل تلددل الطريقددة علددى حسدداب معامددل االرتبدداط بددين درجددات نصددفى البطاقددة، حيدده ت ددم  تجزئددة 
البطاقة إلدى نصدفين، حيده يتردمن القسدم األول: درجدات االطفدال فدى األسدئلة الفرديدة، فدي حدين 

سددم الثددانى: درجددات االطفددال فددى األسددئلة الزوجيددة، وبعددد ذلددل قامددت الباحثددة بحسدداب يترددمن الق
 معامل االرتباط بينهما، ويورح الجدول اآلتى ما توصلت إليه الدراسة في هذا الصدد:

ــدوير 33جــدول )   ــة مالحاــة أداد مهــارات إعــادة ت ــة النصــفية لبطاق ــة التجزئ ــات بطريق ( الثب
 (21األقمشة )ن = المالبس المستعملة ببقايا 



معامـــــــل ألفـــــــا  العدد المفردات
 كرونباخ

ــــــــــــــــل  معام
 االرتباط

ــــــــــــات  معامــــــــــــل الثب
 لسبيرمان براون 

ــــات  معامــــل الثب
 لجتمان

 02950 52 الجزء األول
02939 02929 02928 

 02922 53 الجزء الثانى
(، بينمدا 02985يساوى:)يترح من الجدول السابق أنح معامل ثبات االختبار لسبيرمان وبران  

( وهو معامل ثبات ي ير إلى أن البطاقة على درجة عالية 02928معامل الثبات لجتمان يساوى )
جددداش مددن الثبددات، ومددن ثددمح ف نحدده يعطددي درجددة مددن الثقددة عنددد اسددتخدامها كدداداة للقيدداس فددى الدراسددة 

 الحالىة.
 المستعملة ببقايا األقمشة:حساب ثبات بطاقة مالحاة أداد مهارات إعادة تدوير المالبس 

تم حساب معامل ثبات البطاقدة باسدلوب تعددد المالحظدين علدى أداء الطفدل الواحدد، ثدم تدم حسداب 
االتفاق بين تقديراتهم باستخدام معادلة كوبرق حيه قامت الباحثة باال ترال ما اثنين من الدزمالء 

وحددت نسددبة اتفدداق المالحظددين علددى بتقيدديم نداء سددبعة أطفددال مددن أطفددال العينددة االسددتطالعية، وترا
(، وهى معامالت ثبات مرتفعةق مما يدل على %92282 - %90220أداء األطفال السبعة بين )

 أن البطاقة صالحة لالستخدام.
ــ لألطفــال  المالبــس المســتعملة ا: برنــامج التعلــيم اإللكترونــى لتنميــة مهــارات إعــادة تــدوير ثالثه

 الموهوبين
برندددام  لتنميدددة مهدددارات إعدددادة تددددوير المالبدددس المسدددتعملة ببقايدددا األقم دددة قامدددت الباحثدددة ب عدددداد 

 إلنتاج مكمالت منفصلة باستخدام التعليم اإللكترونى .
 أهداف البرنامج :

مهارات إعادة تدوير المالبدس المسدتعملة دد اكساب األطفال الموهوبين المعارط والمهارات الالزمة ل
 .ببقايا األقم ة

لكدي تتحقدق األهدداط السدابقة ال بدد لهدا مدن وجدود محتدوى مقدنن، ومحتددوى ج: محتـو  البرنـام -
البرنام  وسيلة لتحقيق أهدافه بما ي مله من معارط وخبرات وأن طة ومهارات، تمارس من خالل 

 األن طة الخاصة بالبرنام .
األقم ددة المهدارات المسدتخدمة فدى إعدادة تدددوير المالبدس المسدتعملة ببقايدا وأشـتمل البرنـامج علــى 

 وهى: ) التوليف بالباتش وورل، التوليف باألبليل، التوليف بالتو ية )الخرز(، الخيامية(
 الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية للبرنامج: -



قدددام برندددام  الدراسدددة الحاليدددة علدددى التعلددديم اإللكتروندددى غيدددر المتدددزامن الدددذى يتدددي  للطفدددل الت دددغيل 
والرجوو إلية فى أى وقت وأى مكان كماا تمل البرنام  على أن طة المصاحبة للعديدد مدن المدواد 

  ناألطفال الموهوبيوالخامات الملبسية المستعملة ببقايا األقم ة إلنتاج مكمالت منفصلة ما 
 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها وتفسيرها:

 عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض األول:  
"يوجــــد فــــر  ذو داللــــة  الختبددددار صددددحة الفددددر  األول للدراسددددة والددددذى يددددن  علددددى أندددده       

( بــين متوســطى رتــب درجــات األطفــال الموهــوبين فــى α ≤ 0.05إحصــائية عنــد مســتو  )
والبعـد  الختبـار الجانـب المعرفـى لمهـارات إعـادة تـدوير المالبـس المسـتعملة التطبيقين القبلى 

، تدم حسداب اختبدار ويلكوكسدون ككل، وفى كل بعد من أبعاده، لصالح درجات التطبيـق البعـد ".
إل دارات الرتددب للددرجات المرتبطددة بدين متوسددطى رتدب درجددات األطفدال الموهددوبين فدى التطبيقددين 

الجانب المعرفى لمهدارات إعدادة تددوير المالبدس المسدتعملة ببقايدا األقم دة  القبلى والبعدى الختبار
حجم التاثير ككل، وفى كل بعد من أبعاده ، ولقياس حجم تاثير المعالجة التجريبية فيه تم حساب 

، كمددا تددم حسدداب نسددبة الكسددب المعدددل لددبالل، لبيددان فاعليددة المعالجددة التجريبيدددة، أو قددوة العالقددة
 ية تورح ذلل:والجداول اآلت

 (  32جدول )
عنــد دراســة الفــر  بــين  Wilcoxon Signed Ranks Testنتــائج اختبــار ويلكوكســون 

متوسطى رتب درجات األطفال الموهوبين فى التطبيقين القبلى والبعد  الختبار الجانب المعرفى 
 لمهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعاده

 األبعاد
 اإلشارات
 -)البعد 
 القبلي(

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
(Z) 

مستو  
 الداللة

حجم 
 الت ثير

(prbr) 
مستو  
 الت ثير

المهــــــــــــــــــــــــــــــارات 
ــــــى  المســــــتخدمة ف
ــــــــــادة تــــــــــدوير  إع
ــــــــــــــــــــــــــــــس  المالب
المســــتعملة ببقايــــا 

 األقمشة

 0200 0200 0 السالبة

ـــــــــو   3 2.23 1.811 ق
ا  جده

 090200 00200 09 الموجبة
   0 صفرية

    
   0 صفرية

، فـي اختبـار الجانـب المعرفـى لمهـارات إعـادة   Blake( نسبة الكسب المعدلـة لــ 31جدول ) 
 تدوير المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعاده



 األبعاد
متوســـــــــط 
ـــــــق  التطبي

 القبلي

متوســــــــــــط 
ــــــــــق  التطبي

 البعد 

النهايــــــــــــة 
العامــــــــــى 
 لالختبار

درجـــــــــــــــة 
 )*( الكسب

نســـبة الكســــب 
ــــــــــــــــــــــة   المعدل

 Blakeلـ 
المهـارات المسـتخدمة فـى 
إعــــادة تــــدوير المالبــــس 
 المستعملة ببقايا األقمشة

22.12 16.11 18 34.23 3.282 

 
 

 يتيح من الجدول السابق ما يلي:
بددين متوسددطى رتددب درجددات  (α ≤ 0.01)يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة  -

األطفدال الموهدوبين فدى التطبيقدين القبلدى والبعددى الختبدار الجاندب المعرفدى لمهدارات إعدادة تددوير 
 المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعاده، لصالح التطبيق البعدى. 

ا ( إلدددى: وجدددود تددداثير prbrت دددير قددديم معامدددل االرتبددداط الثندددائي لرتدددب األزواج المرتبطدددة ) - قدددوي جددددش
للمعالجددة التجريبيددة فددي تنميددة الجانددب المعرفددى لمهددارات إعددادة تدددوير المالبددس المسددتعملة ببقايددا  
 ككل، وفى كل بعد من أبعاده لدى مجموعة الدراسة في التطبيق البعدي مقارنةش بالتطبيق القبلي.

ر المالبددددس أن قدددديم نسددددبة الكسددددب المعدلددددة لددددد بددددالل فددددى الجانددددب المعرفددددى لمهددددارات إعددددادة تدددددوي -
( التدي اقترحهدا بدالل للحكدم علدى 025المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعاده، أكبر مدن القيمدة )

 فاعلية المعالجة التجريبيةق مما ي ير إلى أن المعالجة التجريبية فع الة في تنمية الجانب المعرفى. 
تددوير مخلفدات المالبدس  . اكتساب األطفال الموهوبين للمعدارط والمعلومدات، لمدا يتعلدق ب عدادة0

المسدددتعملة ببقايدددا األقم دددة مدددن معلومدددات، واحتدددواء برندددام  التعلددديم اإللكتروندددى علدددى العديدددد مدددن 
المعلومدات التددي يجدب أن يعرفهددا الطفدل، ممددا كدان لدده أكبدر األثددر فدي نمددو العديدد مددن المعلومددات 

 فيما يتعلق بمهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة.
العديد من األن طة والفيديوهات المتنوعة أثناء عدر  البرندام  لتنميدة مهدارات إعدادة . استخدام 5

تدوير المالبس المستعملة ببقايدا األقم دة إلنتداج المكمدالت المنفصدلة، واسدتمتاو األطفدال بطبيعدة 
 األن طة المقدمة لهم.

تاحدددددة3 الفرصدددددة لألطفدددددال  . إثدددددراء البيئدددددة التدريبيدددددة والتعليميدددددة بمختلدددددف األن دددددطة والمهمدددددات، وا 
الموهوبين للم داركة بافكدارهم الفعليدة المختلفدة التدي وفرتهدا الباحثدة، مدن خدالل الخامدات المتنوعدة 

                                                           

 متوسط التطبيق القبلي(. -درجة الكسب = )متوسط التطبيق البعد   )*(



الجوخ(، ممدا زاد مدن رغبدتهم فدي التفاعدل ب يجابيدة  –ال مواه  –القطيفة  -الجبردين -مثل )الجينز
 خالل فترة التدريب.

م اإللكترونى على مبدأ التعلم البنائي، القائم على تن يط . قيام البرنام  التدريبي باستخدام التعلي2
المعرفة السابقة لدى األطفال الموهوبين بتحديدد مدا لدديهم مدن معلومدات، ومدن ثدم بنداء المعلومدات 
الجديدة الخاصة بمهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة مثل التوليف بانواعة المختلفة )التوليدف 

 التوليف باألبليل (،الخيامية . –بالتو ية  التوليف –بالباتش وورل 
. تزويددد األطفددال الموهددوبين بالعديددد مددن األن ددطة المصدداحبة والفيددديوهات، للعديددد مددن األ ددكال 2

المختلفددة والمتنوعددة إلعددادة تدددوير المالبددس المسددتعملة ببقايددا األقم ددة المختلفددة، مثددل إعددادة تدددوير 
هارة الباتش وورل وكذلل فيديو إعادة تدوير بع  األحذيدة بقايا األقم ة إلنتاج أو تنفيذ  نطة بم

باسدددتخدام المهدددارات المختلفدددة ممدددا كدددان لددده أكبدددر األثدددر فدددي إثدددراء البرندددام  لتصدددميم العديدددد مدددن 
 .المنتجات الجديدة والمفيدة لألطفال الموهوبين

 :الثانىعرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرض 

"يوجـــد فـــر  ذو داللـــة  للدراسدددة والدددذى يدددن  علدددى أنددده الثدددانىالختبدددار صدددحة الفدددر         
( بــين متوســطى رتــب درجــات األطفــال الموهــوبين فــى α ≤ 0.05إحصــائية عنــد مســتو  )

التطبيقين القبلى والبعد  لبطاقة مالحاة أداد مهارات إعـادة تـدوير المالبـس المسـتعملة ككـل، 
، تددم حسدداب اختبددار ويلكوكسددون وفــى كــل بعــد مــن أبعادهــا، لصــالح درجــات التطبيــق البعــد ".

إل دارات الرتددب للددرجات المرتبطددة بدين متوسددطى رتدب درجددات األطفدال الموهددوبين فدى التطبيقددين 
القبلى والبعدى لبطاقة مالحظة أداء مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ببقايا األقم ة ككل، 

حجدم التداثير أو بيدة فيده تدم حسداب وفى كل بعد مدن أبعادهدا، ولقيداس حجدم تداثير المعالجدة التجري
، كمددددا تدددم حسدددداب نسددددبة الكسدددب المعدددددل لددددبالل، لبيدددان فاعليددددة المعالجددددة التجريبيددددة، قدددوة العالقددددة

 والجداول اآلتية تورح ذلل:
 ( 34 جدول )

عنــد دراســة الفــر  بــين  Wilcoxon Signed Ranks Testنتــائج اختبــار ويلكوكســون 
متوسطى رتـب درجـات األطفـال الموهـوبين فـى التطبيقـين القبلـى والبعـد  لبطاقـة مالحاـة أداد 

 مهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعادها

 األبعاد
 اإلشارات

 -)البعــــــــــــد 
 القبلي(

متوســط  العدد
 الرتب

مجمـــــــوع 
 الرتب

قيمـــــــــــة 
(Z) 

مستو  
 الداللة

م حجـــــــ
 التــ ثير

(prbr)  

مستو  
 الت ثير

ـــــــــو   3 2.23 1.829 0200 0200 0 السالبةالمهـــــــــــــــــــــــــــــارات  ق



 األبعاد
 اإلشارات

 -)البعــــــــــــد 
 القبلي(

متوســط  العدد
 الرتب

مجمـــــــوع 
 الرتب

قيمـــــــــــة 
(Z) 

مستو  
 الداللة

م حجـــــــ
 التــ ثير

(prbr)  

مستو  
 الت ثير

المســــــتخدمة فــــــى 
ــــــــــدوير  إعــــــــــادة ت
المالبـــــــــــــــــــــــــــــس 
المســــتعملة ببقايــــا 

 األقمشة

ا 090200 00200 09 الموجبة  جده
   0 صفرية
 090200 00200 09 الموجبة

   0 صفرية

 
 
 
 
 

، في بطاقة مالحاة أداد مهارات إعـادة تـدوير   Blake( نسبة الكسب المعدلة لـ  31جدول )
 المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعادها

 األبعاد
متوسط 
التطبيق 
 القبلي

متوسط 
التطبيق 
 البعد 

النهاية 
العامى 
 للبطاقة

درجة 
 الكسب)*(

نسبة الكسب 
 المعدلة 

 Blakeلـ 
المهـارات المسـتخدمة فـى 
إعــــادة تــــدوير المالبــــس 
 المستعملة ببقايا األقمشة

22.17 46.47 13.22 24.32 3.134 

 يتيح من الجدول السابق ما يلي:
بددين متوسددطى رتددب درجددات  (α ≤ 0.01)يوجددد فددرق ذو داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى داللددة  -

األطفدددال الموهدددوبين فدددى التطبيقدددين القبلدددى والبعدددددى لبطاقدددة مالحظدددة أداء مهدددارات إعدددادة تدددددوير 
 المالبس المستعملة ككل، وفى كل بعد من أبعادها ، لصالح التطبيق البعدى.  

 :وترجا الباحثة تلل النتيجة لما يلى من فرو  الدراسة الثانىتحقق الفر  و 
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الجلسات التدريبيدة المسدتخدمة مدا األطفدال الموهدوبين فدي البرندام ، والتدى  دملت أداء . طبيعة 0
التوليدددف باألبليدددل والخياميدددة(  -التوليدددف بالتو دددية )الخدددرز(  -مهدددارات )التوليدددف بالبددداتش وورل 

 والتنويا فيها، لت مل العديد من المهارات الفرعية داخل كل مهارة رئيسة.
نة ببرندددام  التعلددديم اإللكتروندددى، ومناسدددبتها لتلدددل الفئدددة مدددن األطفدددال . طبيعدددة األن دددطة المتردددم5

الموهوبين، مما ساعد الباحثة في توفير عناصر المتعة واإلثارة والت ويق، ومدن ثدم تنميدة الجاندب 
 األدائي لمهارات إعادة تدوير المالبس المستعملة.

لعديددد مددن المنتجددات الجديدددة . مسدداعدة الباحثددة علددى تمكددين األطفددال الموهددوبين، مددن تصددميم ا2
والمفيدة كنات  لتنفيذ المهارات المختلفة، وتوظفيفهدا داخدل جلسدات البرندام  التددريبي، ممدا زاد مدن 
 ثقتهم بقدراتهمق  باإلرافة لكونها عامالش تحفيزيًّا لالستمرار في جلسات برنام  التعليم اإللكترونى

 توصيات البحث:

 ير المالبس المستعملة كمبدأ هام من مبادو التنمية المستدامة.االهتمام بمهارات إعادة تدو  -0
 االهتمام باألطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة كفئة هامة تستدعى العناية. -5
 استثمار المالبس المستعملة إلنتاج العديد من المنتجات الجديدة والمفيدة. -3
 

 بحوث مقترحة :

 تدوير المالبس المستعملة. مدى وعى الطالبة المعلمة بمهارات إعادة -0
 توظيف المنصات التعليمية في تنمية العديد من مهارات إعادة التدوير. -5
 .تنمية مهارات إعادة التدوير المالبس المستعملة باستخدام استراتيجيات التعلم الن ط -3

 المراجع:

التفكيددددر "دور -(:5000سدددهيلة حسدددن عبددددد   المنتصدددر، وسددددام ياسدددين عبدددد الددددرحمن الصدددباغ ) -3
دراسدات  –المت عب لجليفورد فى تصميم أزياء مبتكرة من خدالل فدن األبليدل"، مجلدة علدوم زفندون 

 .5،و55وبحوه، جامعة حلوان، م 
"الحفددائ علددى الموروثددات ال ددعبية -(:5005غددادة  دداكر عبددد الفتدداح، نجددالء محمددد عبددد الخددالق ) -2

وتنفيددذها باسددلوب الخياميددة، مجلددة المصددرية بتصددميم مفرو ددات ذات خددوا  جماليددة واقتصددادية 
 .2،و52علوم وفنون، دراسات وبحوه، جامعة حلوان، م 

فدن طباعدة المنسدوجات وفدن " إستحداه تصميمات تجمدا مدا بدين -(:5006هبة محمد منصور ) -1
 .20جامعة المنصورة، و –األبليل"، مجلة بحوه التربية النوعية 

ة للددددم  بدددين أ دددكال القيطدددان وفدددن األبليدددل " دراسدددة تطبيقيددد-(:5009إنجدددى صدددبرى عبدددد القدددوى ) -4
إلثددددراء بعدددد  أنمدددداط مالبددددس السدددديدات وتاثيرهددددا علددددى اإلتجاهددددات الملبسددددية لطالبددددات االقتصدددداد 

 .3، و52جامعة القاهرة، م   -المنزلى، مجلة العلوم التربوية
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 .2، و32جامعة أسيوط، م  –األول الثانوى"، مجلة كلية التربية 
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 االقتصاد المنزلي د جامعة المنوفية.
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